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7 років на ринку України

350 км труб реалізували – рахунок триває

0,3% рекламацій за 15 років роботи

100% гарантія доставки товару в строк

«Ізоком Україна» - компанія з комплексним підходом до

проектів по влаштуванню теплових мереж.

Ми успішно вирішуємо завдання клієнтів з 2012 року. За

цей час ми побудували понад 200 високотехнологічних

проектів для клієнтів з різних міст України. Щорічно ми

прокладаємо по 150 км трубопроводу.

Хто ми?



Переваги приєднання до Асоціації?

Нові замовлення на проектування

Засновник Асоціації, компанія "Ізоком Україна" - зобов'язується передавати звернення на проектування

теплотрас учасникам Асоціації, відповідно до їх компетенції та закріпленими областями.

Безкоштовна технічна підтримка

На усіх стадіях проектування, ми пропонуємо свою допомогу в технічних консультаціях, додаткових

розробках розрахунків, надання технічних рішень (в необхідних форматах pdf, AutoCAD 2D / 3D) та усіх

відповідних сертифікатів.

Професійне зростання та навчання

Кожен учасник Асоціації зможе проходити сертифікацію по світовим практикам проектування та підвищення

кваліфікації по спеціалізованому обладнанню на території України.

Програма фінансового бонусування

Спеціально розроблена система лояльності та бонусування для учасників Асоціації - дозволяє всім

партнерським проектним організаціям заробляти кожен раз, коли використовуються матеріали та

інноваційне обладнання ТМ "Ізоком". Умови прописуються в договорі!



IzocomPRO - це об'єднання проектних організацій, які постійно

розвиваються та прагнуть проектувати на високому рівні й 

використовувати якісний продукт. 

Спільно з Компанією "Ізоком Україна" ми надаємо можливість Вам приєднатися до асоціації для поліпшення

інфраструктури, стандартів проживання та навколишнього середовища в містах і селах по всій Україні.



Робота з іноваційним обладнанням

Інноваційний продукт – (труби ПІТ, ГПІ та фасонні вироби до них) виробництва Білорусії. Які виготовляються за новітніми

технологіями, проходять повну лабораторну експертизу від сировини до готового продукту на сучасній лабораторії, яка

входить в ТОП 3 Європи. Завдяки новим агрегатним машинам, які встановлені на заводі, продукт має ізоляцію зі

спіненого пінополіуретану на основі C-pentane, що дозволяє отримувати такі показники тепловтрати (не більше ƛ = 0,027

Вт / (мК)). Постійне прагнення до професіоналізму та захопленість спільною справою – лежать в основі цінностей компанії

та втілені в продукції, яку ми пропонуємо.

Гарантія виробника Вологостійка ізоляція Захист від корозії Мінімум земляних робіт Низькі тепловтрати Висока гнучкість



Переваги гнучких труб над сталевими



Переваги гнучкої продукції ТМ «ІЗОКОМ»

ПТІ труби

• Зниження теплових втрат - за рахунок

використання циклопентану;

• Гарантія якості - Наявність паспорта на

трубу з офіційною гарантією заводу (5

років на трубу та 2 роки на комплектуючі);

• Зносостійкість - кожна труба проходить

випробування в лабораторії Білорусі, яка

входить в ТОП 3 в світі за рахунок

використання передового обладнання;

• Довговічність - розрахунковий термін

служби 50 + років;

• Більш надійні з'єднання, завдяки

використанню металевих прес-фітингів.

https://izocom.com.ua/gpi_one-ua/
https://izocom.com.ua/gpi_one-ua/


200+ проектів:
У кожного нашого клієнта - своя історія.

Ми працюємо над тим, щоб це була тільки історія успіху!



Товариство з обмеженою відповідальністю
«Авантаж Синтез» співпрацював з ТМ
«Ізоком» під час поставки продукції, а саме:
Магістральні трубопроводи, труби, обсадні
труби, тюбінги та супутні товари (труби
попередньо ізольовані та комплектуючі).

За весь час співпраці не було зафіксовано
жодного випадку порушень терміну
виконання поставки та якості матеріалів.

Директор ТОВ «Авантаж Синтез»
О.А. Мокров





Впровадження труб ТМ «Ізоком» дало змогу
ефективно поліпшити транспортування
енергоносія до адміністративних будинків.

Під час капітального ремонту було
використано трубу Ду89 в попередній
ізоляції та довжиною 908 метрів.

В подальшому планується використання
труби в попередній ізоляції «Ізоком».

Директор ТОВ «БГ «Міськзабудова»»
Степченко К.М.

За весь час співпраці не було зафіксовано
жодного випадку порушень терміну
виконання поставки та якості матеріалів.

«Ізоком Україна» з розумінням ставиться до
проблем Замовника, що не може не
викликати повагу та бажання й надалі
підтримувати ділові контакти та співпрацю.

Директор ПП «А-тепло» 
Кондратьєв І.Ю.







Компанія ТОВ «Баскурт» вдячне ТМ «Ізоком»
за якісну та оперативну роботу по підбору та
доставці матеріалів для опалення,
водопостачання та каналізації.

Замовляли товари не одноразово, кожного
разу доставка була здійснена вчасно.

Окрема подяка директору Федору та
менеджеру Віті.

Директор ТОВ «Баскурт» 
В.В. Ільченко





Наша місія:
Поліпшити інфраструктуру, стандарти

проживання та навколишнє середовище в 

містах та селищах усього світу



Корисні матеріали

Каталог сталеві трубиКаталог гнучкі труби Альбом технічних рішень

https://izocom.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-2019.pdf
https://izocom.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-2019.pdf
https://izocom.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2019.pdf
https://izocom.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2019.pdf
https://izocom.com.ua/m/
https://izocom.com.ua/m/


«Ізоком Україна»

izocom.com.ua

0800 33 64 24

office@izocom.com.ua


